
 
 

 
 
 
Energia da Celulose,
oportunidades 
 
Após a consolidação do Brasil como fornecedor mundial de c

indústria se prepara para atender à demanda crescente

 
 

De um modo geral, as 
empresas de base florestal no mundo 
enfrentam o desafio de reavaliar seu 
potencial de geração de energia como 
opção viável no combate às mudanças 
climáticas.  Nesta “revolução das 
energias renováveis”, as fábricas de 
celulose têm um papel relevante em 
função dos volumes de madeira que 
processam. 

Embora os objetivos sejam 
globais, alguns aspectos singulares da 
produção de celulose no Brasil abrem 
oportunidades para se considerar as 
novas plantas como fornecedoras de 
energia renovável, além de conciliar o 
atual processo produtivo com a 
aplicação de novos conceitos como é o 
caso da biorrefinaria. 
 
 
BRASIL: ELEVADO POTENCIAL DAS 
FLORESTAS + KNOW-HOW 
PODEROSO=PRODUTIVIDADE 
CRESCENTE DA CALEULOS 

 
Enquanto o rendimento de 

celulose por hectare de uma floresta 
canadense ou finlandesa dificilmente 
supera os 10 m3/ha/ano, no Brasil, um 
hectare - há 20 anos girava em torno 
de 25 m3/ha/ano da commodity -, hoje 
está perto de 50 m3/ha/ano. E em um 
cenário otimista, os volumes de 
celulose obtidos poderiam aumentar 
cerca de 50% sobre a produtividade 
atual em futuro próximo. 

As características de clima e 
solo freqüentemente são apresentadas 
como responsáveis pela alta 
produtividade das florestas. Porém, na 
condição específica do Brasil, as 
pesquisas na área florestal e o nível de 
qualificação dos profissionais são 
determinantes no círculo virtuoso que 
garante índices de produtividade cada 
vez maiores.  

 
A OBTENÇÃO DE ENERGIA NAS 
FÁBRICAS DE CELULOSE 
 

O processo de obtenção da 
celulose Kraft é o mais utilizado pela 
indústria e consiste na separação dos 
compostos presentes na madeira 
utilizando vapor e produtos químicos. A 
celulose obtida é submetida a um 
processo de branqueamento que retira 
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a atender à demanda crescente por energia  verde. 

 

traços de impurezas que dão coloração 
indesejada ao produto final.  

Um subproduto deste 
processo é o licor negro, composto 
basicamente por lignina e substâncias 
químicas, Este composto químicos 
pode ser utilizados como combustível, 
gerando vapor e energia elétrica que 
excede a necessidade energéticas do 
processo. Já os produtos químicos são 
recuperados , sendo reutilizados no 
processamento da celulose. 

A incorporação de novas 
tecnologias, o aumento da eficiência 
dos processos e o fechamento do ciclo 
de recuperação dos produtos químicos 
garantem os altos padrões ambientais 
e de geração de energia para as 
modernas plantas de celulose. 
 
 
ESCALA DE PRODUÇÃO 
 

No Brasil,os baixos custos de 
produção e a ampla disponibilidade de 
terras para o plantio têm induzido a 
busca de ganhos de escala com a 
instalação de unidades de produção  
cada vez maiores, tendo em vista a 
redução dos custos de produção 
mediante ganhos de competitividade. 

O aumento de escala das 
plantas ,por sua vez,torna a adoção de 
novas tecnologias de geração de 
eletricidade - como a que utiliza 
caldeiras de licor negro - mas atrativa 
(Figura2). Também a significativa 
redução do consumo de energia nos 
processos produtivos. Nos últimos 20 
anos a capacidade de produção da 
linha de celulose evoluiu de 360.000 
para 1,5 a 1,8 milhão de toneladas/ano. 
Paralelamente, o investimento em 
automação tem permitido melhorias 
significativas, principalmente na 
qualidade e estabilidade da produção e 
na geração de energia elétrica. 

Além da busca por novas 
tecnologias, a integração de processos 
e de equipamentos que ainda são 
dimensionados e instalados 
separadamente, pode contar pontos no 
ganho em eficiência energética. Mas a 
implantação de novas soluções 
energéticas traz 
riscos,que,ironicamente ,advêm da 
própria complexidade do sistema 

produtivo devido ao aumento 
vertiginoso de escala de produção.

conceito atual de “Single line” 
apresenta limitações tecnológicas  para 
atender capacidades superiores às 
atuais (1,5
tonelada/ano).
pode apresentar uma oportunidade de 
investimento na melhor integração 
entre as 
adicionais e,portanto, maior exportação 
de energia 

crescimento, os recursos aplicados na 
geração e consumo de energia nas 
fábricas nas plantas são fatores 
estratégicos e de mínimo risco. 
 
 
A GERAÇÃO DE ENERGIA NAS 
PLANTAS DE CELULOSE
 

mercado de celulose no Brasil a se 
firmar como fornecedor de energia 
elétrica está relacionado ao próprio 
conceito adotado nos novos projetos. 
No país, a maior parte da celulose não 
é direcionada para a produção de papel 
pela indústria existente, mas sim 
exportada para grandes mercados 
como Ásia e Europa. Desta forma, a 
energia excedente que seria 
consumida na fabricação de papel deve 
ser comercializada localmente. 

Figura 1: Área florestal, em hectares, 
necessária para a 
milhão t/ano de celulose

 

produtivo devido ao aumento 
vertiginoso de escala de produção. 

Existem indicações de que o 
conceito atual de “Single line” 
apresenta limitações tecnológicas  para 
atender capacidades superiores às 
atuais (1,5-1,8 milhão de 
tonelada/ano).Contudo esta limitação 
pode apresentar uma oportunidade de 
investimento na melhor integração 
entre as áreas, gerando economias 
adicionais e,portanto, maior exportação 
de energia elétrica. 

Neste cenário consolidado de 
crescimento, os recursos aplicados na 
geração e consumo de energia nas 
fábricas nas plantas são fatores 
estratégicos e de mínimo risco.  

GERAÇÃO DE ENERGIA NAS 
PLANTAS DE CELULOSE 

Um fator que tem induzido o 
mercado de celulose no Brasil a se 
firmar como fornecedor de energia 
elétrica está relacionado ao próprio 
conceito adotado nos novos projetos. 
No país, a maior parte da celulose não 
é direcionada para a produção de papel 

dústria existente, mas sim 
exportada para grandes mercados 
como Ásia e Europa. Desta forma, a 
energia excedente que seria 
consumida na fabricação de papel deve 
ser comercializada localmente.  

 
Figura 1: Área florestal, em hectares, 
necessária para a produção de 1,0 
milhão t/ano de celulose 
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Do ponto de vista do 
investimento, Plantas de celulose não 
integradas ou sem máquinas de 
produção de papel, diminuem seus 
riscos frente a uma eventual redução 
no consumo mundial de papel e 
permite maior  flexibilidade para a 
incorporação de novos processos 
dentro do conceito de biorrefinaria ( 
que será explorado em tópico 
especifico a seguir). 

Como em plantas modernas 
o consumo de energia no processo 
corresponde a valores próximos a 50% 
da energia elétrica produzida com o 
licor negro, (hoje este montante 
equivale a ordem de 100MW para uma 
fábrica de 1,5 milhão de tonelada/ano) 
existe um potencial relevante a ser 
explorado para o sistema interligado 
nacional. 
 
 
EXPORTAÇÃO DE ENERGIA 
 

Num primeiro momento, as  
novas plantas de celulose têm preferido 
utilizar internamente a energia elétrica  
excedente da extração de celulose, 
como na obtenção de produtos 
químicos que são utilizados na cadeia 
produtiva da fábrica. Desta maneira, é 
possível reduzir o custo decorrente da 
transmissão, que no Brasil ainda 
representa uma percentagem elevada 
do preço final da energia e que reduz o 
ganho na comercialização.  Nesta  
situação,a produção interna dos 
produtos consumidos pela planta é 
mais competitiva uma vez que utilizam 
energia com custos menores ,quando 
em comparação com as plantas 
convencionais que obtêm seus 
produtos do mercado. 

Aspectos operacionais e 
burocráticos que os grandes geradores 
devem atender também influenciam na 
decisão de exportar ou consumir 
internamente a energia elétrica 
excedente. Paralelamente , deve-se 
levar em consideração que o 
fornecimento de elevadas quantidades 
de energia vinculadas a processos 
produtivos independente do setor 
elétrico é um conceito novo que deverá 
ainda ser consolidado em termos de 
legislação. 

Para novos projetos de 
plantas de celulose , com altas 
capacidades de produção ,são 
identificadas numerosas oportunidades 
para a recuperação de energias 
residuais que aumentariam a 
capacidade de geração de eletricidade. 
A recuperação do calor perdido nas 
chaminés,efluentes de processo e 
purgas que até pouco tempo eram 
consideradas de valor insignificantes, 
estão sendo reavaliadas nos novos 
projetos. Os atuais níveis de produção 
tendem a aumentar a rentabilidade  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para o aproveitamento destas energias 
residuais. 
 
 
BIOMASSA DE EUCALIPTO  
 

Como as industrias de 
celuloses apresentam instalações e 
know-how para também produzir 
energia a partir de biomassa in natura 
(madeira) , existe a possibilidade de 
geração complementar é independente 
do processo de celulose. Aqui também 
temos algumas  diferenças em relação 
aos países do hemisfério Norte, onde a 
produção de energia a partir de 
madeira é prioridade imediata, seja na 
forma de cavaco,como na 
transformação em combustível líquido 
(pirólise) ou gás ( gaseificação). 

Apesar das novas plantas 
instaladas no Brasil estarem 
preparadas para gerar eletricidade a 
partir da madeira, a solução é mais 
atrativa quando for destinada ao uso 
interno, pela eliminação dos custos de 
transmissão da energia. Quando a 
geração de energia destina-se á 
exportação,o preço da madeira , os 
custos do transporte e o preço da 
madeira, os custos do transporte e o 
preço de venda limitam esta alternativa 
no curto prazo. 

Em resumo, as empresas 
brasileiras apresentam condições 
singulares para conciliar a produção de 
celulose com a geração de energia 
verde a partir do licor negro, obtendo 
excedentes que podem ser 
comercializados. 

As alternativas de 
comercialização direta na rede de 
transmissão ou por meio de contratos 
para consumo interno, dependerão 
basicamente da evolução dos custos 
de transmissão dessa energia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIORREFINARIAS 
 

A biorrefinaria é um conceito 
que tem sido muito divulgado e que 
consiste na separação da matéria-
prima biomassa em compostos de 
composição química mais simples que 
permitem a produção de novos 
materiais de maior valor agregado. A 
oportunidade de conciliar estes 
objetivos com a produção 
biocombustiveis e bioeletricidade 
complementam o conceito da 
biorrefinaria. 

Atualmente, tanto a celulose 
como a lignina do licor negro podem 
ser consideradas matéria-prima com 
alto potencial para a produção de 
novos materiais alternativos ao petróleo  
e seus derivados. Em geral, a 
aplicação dessas tecnologias ainda 
apresenta custos maiores, embora  
aumentos no preço do petróleo e  
exigências ambientais possam acelerar 
em muito sua atratividade. 

No caso  singular do Brasil 
onde a facilidade e vantagem da 
produção de etanol a partir da cana-de-
açúcar são uma realidade, a tendência  
esperada é que mudanças nas fábricas 
de celulose visando a geração de  
combustíveis líquidos não sejam 
adotadas em grande escala  durante as 
primeiras etapa de desenvolvimento da 
tecnologia , quando os riscos são 
maiores. 

Por outro lado, à medida que 
o conceito de biorrefinaria seja 
consolidado, os novos projetos de 
plantas devem apresentar melhores 
condições para sua implantação, em 
função da maior escala e menores 
custos de produção.  

Plantas com altas 
capacidades e processos fechados, 
facilitam o uso de novas tecnologias 
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para a segregação e processamento de 
produtos  secundários com alto 
potencial econômico.  

Embora a necessidade de 
melhorar a eficiência energética seja 
um ponto em comum, alguns fatores 
diferenciam as oportunidades e 
desafios das plantas de celulose 
localizadas no hemisfério Norte com as 
novas estabelecidas na America Latina, 
principalmente as do Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas Plantas do Hemisfério 
Norte,onde na maioria das vezes os 
custos operacionais impedem a 
realização de investimentos para 
atualização tecnológica, o foco está 
direcionado na identificação de 
mudanças no próprio processo que 
possibilitem utilizar a base florestal 
para obtenção de uma quantidade 
representativa de produtos diversos 
com maior valor agregado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No caso das plantas 
brasileiras, as novas tecnologias 
poderiam ser inseridas sem a 
necessidade de se introduzir mudanças 
no processo ou afetar as 
características da celulose 
produzida,utilizando como insumos a 
lignina, os resíduos das florestas, 
resíduos orgânicos e inorgânicos etc.  
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